
gedomesticeerde hond

verspreiding van gedomesticeerde
honden (bij benadering)

Canis lupus familiaris

...speelkwartier in het Milieueducatiecentrum
voor mens en dier in Beijing, China © IFAW l Jan Hannah

De zintuigen van een hond zijn beter

ontwikkeld dan die van een mens!

Geluiden en bewegingen kunnen ze eerder

dan wij, en over een grotere afstand,

waarnemen. Ook zien ze 's nachts beter

dan wij. Het meest vertrouwen honden op

hun reukzin. Ze gebruiken geur om met

andere dieren en mensen te

communiceren, voorwerpen te

onderzoeken en op te sporen, en hun

omgeving te "lezen".

Honden zijn gewend in
troepen te leven waarbinnen
een hiërarchie wordt
vastgesteld, die bepalend is
voor de manier waarop ze
met elkaar omgaan. De
sociale rangorde op basis van
dominantie en onderdanigheid
helpt honden onderlinge
conflicten te vermijden en
zorgt voor stabiliteit binnen
de troep. Vergelijk het maar
met de onderlinge relaties
binnen een huishouden van
mensen en tussen broertjes
en zusjes – als er niet enige
rangorde zou zijn, zou het een
chaos worden!

Recent DNA-onderzoek heeft aangetoond
dat honden ongeveer 130.000 jaar geleden
van de wolf zijn afgestamd. Hierop hebben
wetenschappers besloten de
gedomesticeerde hond niet langer als een
afzonderlijke soort te beschouwen, maar
als een ondersoort van de wolf.

In het
Latijn

betekent
Canis hond!

Canis lupus familiaris

Mammalia
Carnivora
Canidae
Canis
lupus
familiaris

DENK HIER GOED OVER NA: één
vrouwtjeshond en haar nakomelingen
kunnen binnen 6 jaar 67.000 puppy's op
de wereld zetten. Dus steriliseer of
castreer je hond!

De oudste fossielen die van honden zijn gevonden, dateren nog van langer geleden dan
die van andere carnivoren (vleesetende dieren), zoals beren en katten. De eerste groep
honden ontwikkelde zich 49 miljoen jaar geleden in Noord-Amerika en zag eruit als een
kruising tussen een wezel en een vos. Daarna ontstond er een tweede groep, die meer op
een hyena leek. Tot de derde groep, de caniden, hoort ook de gedomesticeerde hond.
Caniden ontwikkelden zich oorspronkelijk in Noord-Amerika, maar staken ongeveer 7
miljoen jaar geleden een landbrug naar Azië over. 

De hond was het eerste dier dat, ongeveer 12.000 jaar geleden, door de vroege mens
werd gedomesticeerd. Wilde honden die niet zo snel geneigd waren voor mensen op de
vlucht te slaan, leefden van menselijk afval in de buurt van bloeiende nederzettingen, en
werden generatie na generatie steeds tammer. 

Tegenwoordig zijn er zo'n 400 hondenrassen. De meeste daarvan zijn ontstaan door onze
pogingen om bepaalde fysieke en gedragskenmerken te versterken. Dit proces van
selectief fokken heeft ervoor gezorgd dat bepaalde rassen uitblinken in bepaalde taken,
zoals hoeden en jagen. Wees dus niet verrast als je border collie je probeert te drijven of
je beagle overal zijn neus achterna loopt!

Afrikaanse wilde honden onderweg in het
Komdraaireservaat in Zuid-Afrika © IFAW l Jon Hrusa
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Tegenwoordig komt de gedomesticeerde

hond overal ter wereld voor waar mensen

leven, behalve in het Antarctisch gebied, waar

huisdieren niet zijn toegestaan volgens het

Protocol betreffende Milieubescherming

(waarin staat dat niet-inheemse soorten, met

uitzondering van de mens, op het continent

niet worden toegelaten). De laatste

hondenteams werden in 1992 verwijderd uit

Mawson Station, waar ze tientallen jaren

waren ingezet als transportmiddel voor

verkenningsdoeleinden.
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Canis Major is de
Latijnse naam voor
het sterrenbeeld
Grote Hond

Per keer krijgt een moeder gemiddeld 3 tot
9 puppy's. Puppy's drinken melk bij hun
moeder totdat ze 8 tot 10 weken oud zijn.
Ze kunnen voor het eerst zelf puppy's
krijgen als ze 6 tot 12 maanden oud zijn. 

WIST JE DAT

Klasse
Orde
Familie
Genus
Soort
Ondersoorten

WETENSCHAPPELIJKE
BENAMING

Een betere wereld voor mens en dier

VERZAMELKAART



Het IFAW Helpt Honden en de Lokale Bevolking

Heel veel honden in de wereld hebben geen
goed thuis. Ze leven op straat, waar ze hun
eten zelf bij elkaar moeten scharrelen en gevaar
lopen door auto-ongelukken, ziekten en geweld.
Honden die wel een baasje hebben, maar niet
gesteriliseerd of gecastreerd zijn en vrij mogen
rondzwerven, zorgen voor ongewenste puppy’s,
die aan hun lot worden overgelaten, meteen
gedood worden, of uiteindelijk in opvangcentra
belanden. En dan zijn er nog honden die
onopzettelijk worden verwaarloosd, doordat hun
baasjes gewoon niet genoeg geld hebben om
goed voor ze te zorgen, of niet goed weten hoe
ze dat moeten doen.

WAT KLOPT ER NIET AAN DIT PLAATJE?
In sommige landen worden honden ook
gehouden en verhandeld om hun vlees en
vacht, soms onder onmenselijke
omstandigheden. Het op grote schaal
fokken van puppy’s voor de verkoop is een
internationale en winstgevende handel.
Hierbij leven honden onder slechte
omstandigheden in een fabriekachtige
omgeving, zonder enig sociaal contact, en
lijden ze onder onvoorstelbare wreedheden
en verwaarlozing. Hondengevechten zijn
een wrede vorm van tijdverdrijf die zich op
veel plaatsen illegaal afspeelt. Wat klopt er
niet aan dit plaatje?

Vergroting van kennis - programma's verzorgd door lokaal personeel op scholen,
via de media, in de gezondheidszorg, en tijdens gemeenschapsbijeenkomsten
kunnen bijdragen aan een blijvende verandering. Onderwerpen variëren van de
biologische en psychologische behoeften van honden en huisdierenwetgeving, tot
onze relatie met honden en hoe je goed voor een hond kunt zorgen.
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Tientallen kinderen op bezoek in de dierenkliniek van het IFAW
in Waswanipi, Canada. Jan Hannah, die de leiding heeft over het
Noordelijke Hondenproject, sprak met de kinderen over de
verantwoordelijkheden die horen bij het hebben van een
huisdier en over waarom het zo belangrijk is om onze
huisdieren te steriliseren en castreren! © IFAW l Stewart Cook

Een zwerfhond op straat in Moskou
© IFAW l Alexander Luskin

Diergeneeskundige basiszorg - lokale dierenartsenpraktijken die zorgdragen voor
primaire gezondheidscontroles, de gebruikelijke inentingen, sterilisatie/castratie, en
identificatie (halsband, identificatieplaatje, chip) zijn onmisbaar voor de gezondheid
van honden op de lange termijn.

Wetgeving en beleid - er zijn lokale en nationale richtlijnen nodig om te zorgen
voor bescherming van honden, of bestaande bescherming te verbeteren.

Plaatsing bij nieuwe baasjes - een succesvolle manier om zwerfhonden te
helpen is het opbouwen van een georganiseerd netwerk van mensen die gebruik
maken van internet, telefoon, televisie, kranten en mond-tot-mondverspreiding
van informatie om voor elke hond een passende nieuwe baas te vinden.

Vandaag is echt de ergste dag van je leven – op weg naar school ben je je

huiswerk verloren en in de lunchpauze morste je limonade over je t-shirt. Nooit

doe je eens iets goed. Soms denk je wel eens dat niemand je zou missen als je er

niet zou zijn… totdat je thuis de voordeur opendoet. En je hond opgewonden

kwispelend komt aanrennen om door jou geaaid te worden! Maar hoewel alle

honden onvoorwaardelijke liefde geven, krijgen ze niet allemaal hetzelfde terug...

HET IFAW HELPT HONDEN EN DE LOKALE BEVOLKING
Het welzijn van honden is een wereldwijd probleem, en de specifieke
problemen zijn van plaats tot plaats verschillend. Het IFAW kiest er
daarom voor nauw samen te werken met de plaatselijke
gemeenschappen, door te vragen wat we kunnen doen om honden en de
lokale bevolking te helpen, en door iedereen die iets kan betekenen te
betrekken bij het vinden van oplossingen. Er zijn vier belangrijke
factoren die een rol spelen bij het verbeteren van het dierenwelzijn
binnen een gemeenschap:

OVER ONZE ACTIES

WIST JE DAT
Sinds het ontstaan van de hond is zijn rol wel veranderd,

maar honden zijn altijd al belangrijk geweest in ons

leven. Honden kunnen heel veel voor ons betekenen,

zoals: hun baasjes waarschuwen als er gevaar dreigt;

een klein kind uit een brandend gebouw slepen; een

gedetineerde leren medeleven te voelen; mensen in

een rolstoel helpen bij hun dagelijkse bezigheden;

criminelen opsporen en vermiste personen zoeken, en;

voorkomen dat iemand in een depressie raakt door

hem op te vrolijken. Voor velen van ons zijn honden

onze eerste kennismaking met dieren. Zij trekken zich

niets aan van verschillen in geslacht, leeftijd, ras,

geloof of de plaats of cultuur waarin iemand leeft.
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Educatie in de strijd tegen dierenmishandeling

Wie gevoel heeft, kan pijn voelen, of
angst, vriendschap, honger, dorst,
blijdschap en ongemakken door
hitte en kou. Maar als een huisdier
pijn heeft of zich ongelukkig voelt,
is dat voor ons mensen niet altijd
meteen duidelijk. We kunnen van
dieren niet verwachten dat ze op
dezelfde manier als wij aangeven
dat ze pijn hebben of zich niet
prettig voelen. Als we leren waar
we op moeten letten, begrijpen we
beter op wat voor manier ons
gedrag van invloed is op het welzijn
van onze huisdieren.

GEVOELENS HERKENNEN…
In veel bestaande wetten worden huisdieren
beschouwd als eigendommen, waardoor
mensen ze niet altijd behandelen als wezens
die net als zij gevoel hebben. Wat wel
bemoedigend is, is dat de Europese
wetgeving erkent dat dieren gevoelens
hebben. En het is ook bemoedigend dat er
voor het eerst in de geschiedenis wereldwijd
wetten tegen dierenmishandeling bestaan,
worden verbeterd, of worden ingevoerd!
Deze ontwikkeling kan ervoor zorgen dat
mensen beter gaan beseffen dat dieren ook
gevoel hebben en zich bewust zijn van hun
eigen gevoelens. Hierdoor zal het welzijn
van dieren verbeteren.
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…honden uitlaten tijdens de wekelijkse "Zaterdagsessies"
voor jonge overtreders, een programma op initiatief van
CLAW Johannesburg in samenwerking met het Khulisa
Crime Prevention Initiative (een programma voor
criminaliteitspreventie). © IFAW l Jon Hrusa

Een Rus op straat in Moskou
haalt een zwerfhond aan.

© IFAW l Alexander Luskin

Bij mishandeling is sprake van opzettelijk geweld, iets dat vaak voorkomt bij mensen
die het gevoel hebben dat ze de controle over hun eigen leven kwijt zijn. Mensen die
zelf geen respect en liefde krijgen, reageren hun frustraties soms af op onschuldige
honden. Maar door tijd door te brengen met honden die zelf gewond zijn geraakt of
mishandeld, en voor deze dieren te zorgen en te zien hoe ze langzaam weer
vertrouwen krijgen, krijgen deze mensen niet alleen respect voor de dieren, maar ook
opnieuw voor zichzelf.

Mensen die hun dieren niet goed behandelen of verzorgen doen dat vaak niet met opzet. Ze
begrijpen niet dat honden net als mensen gevoel hebben, en dat leidt tot verwaarlozing. Vaak
is dat het gevolg van onwetendheid, gewoonte, of onverschilligheid. Soms zijn mensen
eenvoudig niet in staat om goed voor hun huisdieren te zorgen. En dat is waar het IFAW in
actie komt, door mensen te wijzen op de gevoelens en behoeften van dieren, door mensen te
helpen op humanere wijze voor hun huisdier te zorgen, en door diergeneeskundige basiszorg
aan te bieden in minder bevoorrechte, arme gemeenschappen.

Educatie is essentieel voor een verbetering van het welzijn van honden over
de hele wereld. Het IFAW huisdiereneducatieprogramma vraagt aandacht
voor de band tussen huisdieren en mensen, de verantwoordelijkheden van
huisdiereigenaren, wetgeving, het belang van diergeneeskundige basiszorg
(inclusief sterilisatie en castratie), en het herkennen en voorkomen van
mishandeling en verwaarlozing.

Het verschil tussen mishandeling en verwaarlozing

• Mensen met een huisdier hebben een lagere
bloeddruk!

• Huisdieren helpen kinderen beter om te gaan
met de situatie als een van hun ouders ernstig
ziek is of overlijdt.

• Mensen met een huisdier zitten beter in hun vel.

• Kinderen ontwikkelen door contact met
huisdieren zorgzamer gedrag, waardoor ze ook
later als volwassene zorgzamer zijn.

EDUCATIE IS ESSENTIEEL

SPEERPUNTEN

WIST JE DAT

Het vermogen om dingen te ervaren of te voelen, noemen we ook wel

'gevoel hebben'. Gevoel hebben betekent dat je je bewust bent van

jezelf. Huisdieren hebben net als mensen gevoel. Alle diersoorten

kunnen pijn en angst voelen. Veel dieren kennen ook emoties en

onderhouden sociale banden en familiebanden.

Een betere wereld voor mens en dier


